Certificat veterinar pentru UE
I.1. Expeditorul
Nume

I.2. Număr de referinţă al certificatului

Partea I: detalii ale transportului prezentat

Adresă

I.2.a. Număr de referinţă TRACES :

I.3. Autoritatea Competentă Centrală
I.4. Autoritatea Competentă Locală

Ţara
Telefon
I.5. Destinatar
Nume

I.6 Persoana responsabila de incarcatura in UE

Adresă

Ţara
Telefon
I.7. Ţara de origine, Cod ISO

I.8. Regiunea de origine, Cod

I.11.Locul de origine

I.9. Ţara de destinaţie

Cod ISO I.10. Regiunea de destinaţie

Cod

I.12.Locul de destinaţie

Nume

Număr aprobat

Adresă

I.13 Locul de încărcare

I.14. Data plecarii

Adresă

Număr aprobat
I.16. PIF intrare în UE

I.15. Mijloc de transport
Avion

Vas/vapor

Vehicul rutier

Vagon de cale ferată

Nume

Nr. unitate PIF

Altul

Identificare::

I.17. Numărul (numerele) ORAŞELOR

document:
I.21. temperatura produselor

I.20. Numar/Cantitate

I.22. Numar total de ambalaje

I.23. Identificarea containerului / număr sigiliu

I.25. Animale certificate ca/ produse certificate pentru::
Animale de companie

I.26. Pentru tranzit intr-o tara terta vis-à-vis de UE

I.27. Pentru import sau admitere în UE

I.28. Identificarea animalelor/produselor

Specie (denumirea ştiinţifică)

ro

Sistem de identificare

Data aplicării microcipul sau tatuajul [zz/ll/aaaa]

Numărul de identificare

Data naterii [zz/ll/aaaa]
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2011/874 Circulaie necomercială a cinci sau mai puini câini, pisici sau
dihori domestici
II. Informaţii de sănătate

II.a. Număr de referinţă al certificatului

Subsemnatul, medic veterinar oficial din
II.1.

II.b. Număr de referinţă TRACES

atest faptul că:

pe baza declaraiei de la punctul II.7, animalele satisfac definiia „animalelor de companie”, astfel cum se prevede la litera (a) de la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003;

II.2.

au trecut cel puin 21 de zile de la finalizarea vaccinării primare împotriva rabiei(1) efectuată în conformitate cu cerinele stabilite în anexa Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 i

Partea II: certificare

oricare revaccinare ulterioară s-a efectuat în perioada de valabilitate a vaccinării precedente(2), iar detaliile vaccinării curente sunt furnizate în tabelul de la punctul II.4.
(3)fie

[II.3.

animalele provin dintr-o ară teră sau teritoriu enumerate în seciunea 2 din partea B i în partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003;]

(3)sau

[II.3.

animalele provin din sau sunt programate să tranziteze printr-o ară teră sau teritoriu care nu sunt enumerate în lista din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 998/2003 i de la datele
indicate în tabelul de la punctul II.4, când s-au prelevat probe de sânge la cel puin 30 de zile după vaccinare de la fiecare dintre animale de un veterinar autorizat de către autoritatea
competentă care au prezentat ulterior titruri ale anticorpilor egale sau mai mari de 0,5 UI/ml într-un test de neutralizare a virusului pentru rabie efectuat într-un laborator
autorizat(4)(5), au trecut cel puin 3 luni i orice revaccinare ulterioară s-a efectuat în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare(2);]
detaliile privind vaccinarea antirabică curentă i data prelevării de eantioane sunt următoarele:

II.4.
Microcipul sau numărul

Data vaccinării [zz/ll/aaaa] Denumirea i producătorul

tatuat al animalului

Numărul lotului

Valabilitate [zz/ll/aaaa]

Data probei de sânge

vaccinului

[zz/ll/aaaa]
De la

Până la

(3)fie

[II.5.

câinii nu au fost tratai împotriva Echinococcus multilocularis;]

(3)sau

[II.5.

câinii au fost tratai împotriva Echinococcus multilocularis i detalii privind tratamentul sunt documentate în tabelul de la punctul II.6;]

II.6.

Detaliile privind tratamentul efectuat de către medicul veterinar responsabil în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1152/2011(6) sunt următoarele:

Microcipul sau numărul tatuat al câineluiTratament anti-echinococcus
Denumirea i producătorul

Medic veterinar responsabil

Data [zz/ll/aaaa] i ora tratamentului

Numele (cu majuscule), tampila i

[00:00]

semnătura
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)

II.7.

Dein o declaraie scrisă, semnată de proprietar sau de persoana fizică răspunzătoare pentru animale în numele proprietarului, în care se afirmă:
DECLARAIE

Subsemnatul

declar că animalele mă vor însoi pe mine, proprietarul sau persoana fizică pe care am desemnat-o să fie

răspunzătoare pentru animale în numele meu, i acestea nu sunt destinate vânzării sau transferului de proprietate.

Locul i data:

Semnătura:

Note
(a)

Originalul fiecărui certificat este compus dintr-o singură foaie de hârtie, sau, în cazul în care nu este suficient, trebuie prezentat astfel încât toate foile de hârtie necesare să facă parte dintr-un tot unitar i
indivizibil.

(b)

Certificatul este redactat cel puin în limba statului membru de destinaie i în limba engleză. Se completează cu litere majuscule în limba statului membru de destinaie a animalului sau în limba engleză.

(c)

În cazul în care se anexează la certificat file suplimentare sau documente justificative, acestea se consideră, de asemenea, ca făcând parte din originalul certificatului prin aplicarea, pe fiecare filă, a
semnăturii i a tampilei medicului veterinar oficial.

(d)

În cazul în care certificatul, inclusiv filele suplimentare prevăzute la litera (c), se compune din mai multe pagini, fiecare pagină se numerotează în partea de jos (numărul paginii) din (numărul total de
pagini) i este prevăzută, în partea de sus, cu numărul de referină al certificatului atribuit de autoritatea competentă.

(e)

Certificatul este valabil timp de 10 zile de la data emiterii de către medicul veterinar oficial i până la data verificărilor la punctul de intrare a călătorilor în UE i pentru circulaia ulterioară în cadrul
Uniunii, pentru un total de 4 luni de la data emiterii prezentului certificat sau până la data de expirare a vaccinării antirabice, oricare dată este prima.

(f)

Autorităile competente din ara teră sau teritoriul exportator asigură respectarea unor norme i principii de certificare echivalente cu cele stabilite în Directiva 96/93/CE.

Partea I:

Rubrica I.11.:

Locul de origine: numele i adresa unităii de expediere. A se indica numărul de aprobare sau înregistrare

Rubrica I.28.:

Sistem de identificare: Selectai unul dintre următoarele: microcip sau tatuaj
Data aplicării microcipului sau tatuajului: Tatuajul trebuie să fie clar lizibil i aplicat înainte de 3 iulie 2011
Număr de identificare: Indicai numărul microcipului sau tatuajului
Data naterii: Se indică numai dacă se cunoate

Partea II:
(1)

Orice revaccinare trebuie considerată a fi o primă vaccinare dacă nu a fost efectuată în perioada de valabilitate a unei vaccinări anterioare.

(2)

O copie certificată a detaliilor de identificare i vaccinare a animalelor în cauză se anexează la certificat.

(3)

Se păstrează meniunea corespunzătoare. În cazul în care certificatul prevede că anumite meniuni se păstrează după caz, meniunile care nu sunt relevante pot fi tăiate de către medicul veterinar oficial,
acesta marcându-le cu iniialele i tampila sa, sau pot fi eliminate complet din certificat.

ro
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2011/874 Circulaie necomercială a cinci sau mai puini câini, pisici sau
dihori domestici
II. Informaţii de sănătate

(4)

II.a. Număr de referinţă al certificatului

II.b. Număr de referinţă TRACES

Testul pentru anticorpi de rabie menionat la punctul II.3:
-

trebuie să fie efectuat pe un eantion colectat de către un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă la cel puin 30 de zile de la data vaccinării i cu trei luni înainte de data importului,

-

trebuie să măsoare un nivel de neutralizare a virusului rabiei de către anticorpi în ser egal sau mai mare decât 0,5 UI/ml;

-

trebuie să fie efectuat de către un laborator aprobat în conformitate cu articolul 3 din Decizia 2000/258/CE a Consiliului privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea

Partea II: certificare

criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacităii vaccinurilor antirabice (lista de laboratoare autorizate este disponibilă la
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);
(5)
(6)

nu trebuie reînnoit pe un animal, care, în urma testului cu rezultate satisfăcătoare, a fost revaccinat împotriva rabiei în decursul perioadei de valabilitate a unei vaccinări anterioare.

O copie certificată a raportului oficial din partea laboratorului autorizat privind rezultatele testelor pentru anticorpi de rabie menionate la punctul II.3 se anexează la certificat.
Tratamentul împotriva Echinococcus multilocularis menionat la punctul II.5 trebuie:
-

să fie administrat de un medic veterinar în termen de maximum 120 de ore i minimum 24 de ore înainte de data programată pentru intrarea câinilor într-unul dintre statele membre sau pări ale
acestora enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1152/2011;

-

constă dintr-un medicament autorizat care conine doza corespunzătoare de praziquantel sau substane farmacologic active care, singure sau în combinaie, s-a dovedit că reduc formele intestinale
complet i incomplet dezvoltate ale Echinococcus multilocularis la speciile gazdă vizate.

(7)

Această dată trebuie să preceadă data semnării certificatului.

(8)

Aceste informaii pot fi introduse după data la care a fost semnat certificatul pentru scopul descris la litera (e) din Note i în coroborare cu nota de subsol (6).

Semnătura i tampila trebuie să fie de culoare diferită de cea a textului tipărit.

Veterinar oficial sau inspector oficial
Nume (cu majuscule):

Titlul şi calificarea:

Unitate Veterinală Locală:

Numărul LVU descris:

Data:

Semnătura:

Ştampila

ro
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